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Arvoisa puheenjohtaja, hyvät juhlavieraat 

 

Oppiainevastaavan tervehdys ja onnittelut juhlivalle Polholle 45 v. ja siinä sivussa myös laatulehti 

Poleemille 35 v. 

 

Oma vaellukseni poliittisen historian parissa on kestänyt, opiskeluaika mukaan lukien 43 vuotta, ja 

siitä viimeiset 40 vuotta opettajana, eikä loppua ole näköpiirissä. Aineyhdistykseen liittyessäni se 

oli kaksivuotias, hädin tuskin vielä potalle oppinut. Polho on tähän mennessä ainoa 

kansalaisjärjestö, jonka puheenjohtajana ole toiminut kaksi kautta peräkkäin, 1969 ja 1970. Apropó, 

silloin ei vielä puhuttu Polhosta. Muistikuvani mukaan tämä nimitys tuli käyttöön joskus 1970-

luvun puolivälissä, kun ainejärjestö alkoi osallistua erilaisiin urheilutapahtumiin nimellä Polho GT 

eli Grand Touring. Tämä lyhennehän on tunnetusti sellaisilla automerkeillä kuin Aston Martin, 

Bentley, Jaguar ja Rolls Royce.  Itsekin juoksin Polho GT:n joukkueessa muutaman akateemisen 

vartin ja pelasin jalkapalloa ns. kuutospaikalla eli rikkovana keskikenttämiehenä. 

 

Jotta puheeni asiallinen osa tulisi kunnialla hoidetuksi lausun tältä paikalta sydämelliset onnittelut 

45 vuotta täyttävälle Polholle ja esitän sille omasta ja oppiaineemme puolesta lämpimät kiitokset yli 

40 vuotta jatkuneesta riidattomasta yhteistyöstä.  

 

Poliittisessa historiassa on tähän mennessä valmistunut 884 pro gradu-työtä ja 70 väitöskirjaa. 

Gradujen luku saattaa olla hiukan epätarkka, mutta lähellä totuutta kuitenkin ollaan. En ryhdy 

valmistuneiden nimiä droppailemaan, tiivistän vain oman näkökulmani tuohon lähes tuhatpäiseen 

joukkoon. Suurin osa on tietääkseni palvellut isänmaataan kunnialla ja maksanut veronsakin 

nurkumatta. Kun tihruan yleisön joukkoon, olen sieltä erottavinani, että tuhannes maisteri ja sadas 

tohtorihan ne siellä pahaa aavistamattomina istuskelevat. 

 

Kun poliittisen historian opetus alkoi 1947, ensimmäiset gradut valmistuivat neljän vuoden päästä, 

siis 1951.  Aatto Tanninen käsitteli tutkimuksessaan ruhtinas A. S. Menshikovia Suomen 

kenraalikuvernöörinä, Kalle Vaarnas äänioikeuden ja eduskunnan uudistamiskysymystä ennen 

suurlakkoa ja Osmo Vetre ulkopoliittisten mielipiteiden vaihtoa Suomen sanomalehdistössä 1930-

luvun myöhemmällä puoliskolla. 

 

Huomattakoon, ja nyt palaan omaan näkökulmaani, vain 75 gradua, eli vajaat yhdeksän prosenttia 

kaikista on hyväksytty ennen vuotta 1970, jolloin itse valmistuin. Siitä voimme päätellä, että 

vähintään 800 poliittisesta historiasta valmistunutta maisteria on jossakin vaiheessa ollut 

oppilaanani. Tarkastamieni gradujen määrästä en ole pitänyt lukua, mutta arvelisin sen olevan 400 

paikkeilla. Nyt sitten tiedätte, ketä syyttää. 

 

Jos varsinainen juhlakalu esiintyy sivistyneen vaatimattomasti, samaa ei voida sanoa sen 

äänenkannattajasta Poleemista, joka on ilmestynyt herkeämättä 35 vuotta. Kuten lehden 10-

vuotisnumeron päätoimittajat, journalistin uralla hienosti menestyneet Jouko Marttila ja Tuomo 

Lappalainen ovat todenneet, Poleemi ei ole koskaan sortunut tavanomaiseksi opiskelijalehdeksi, 

viljelemään alatyylistä huumoria ja huonoja teekkarivitsejä.  

 

Polhon uunituore Juhlapoleemi on upea lehti. Onnitteluni koko toimituskunnalle ja kaikille 

kirjoittajille. Minustakin on siinä kolme kuvaa, mikä lämmittää mieltäni; tunne on varmasti sama 

kuin Erich Honeckerilla ”Neues Deutschlandia” lukiessa. Tosin hänen kuviaan laskin kerran 

yhdestä numerosta 32 kappaletta. 



 

Historiantutkimus luo, vahvistaa ja purkaa myyttejä. Tämä näkyy ilahduttavalla tavalla myös 

Juhlapoleemissa. Otan esimerkiksi ystäväni Marko Junkkarin ansiokkaan kirjoituksen professori L. 

A. Puntilan salaisista papereista. Siinä poliittisen historian opetusohjelmasta on esitetty tietoja, joita 

on syytä korjata. Menetelmä on ollut sama kuin Lasse Lehtisen väitöskirjassa: jos juttu on hyvä, se 

kannattaa kertoa, vaikka ei ihan totta pitäisikään. Tapaus on myös erinomainen muistutus 

historioitsijalle siitä, että hänen kannattaisi olla varovainen kirjoittaessaan tapahtumista, joiden 

silminnäkijätodistajia on vielä elossa. Junkkarin mainitsema kurssi yya-sopimuksen tuhatvuotisista 

juurista oli kyllä opetusohjelmassa mutta pakollinen se ei varmasti ollut. Aikaa kultaa muistot, ja 

näin on tuskin nelikymppiselle Markollekin jo käynyt.  

 

Siinä hän on oikeassa, että mainittu kurssi opetusohjelmassa todellakin oli. Sitä piti tuntiopettajana 

dosentti Ilkka Seppinen. Jokainen, joka Ilkkaa vähänkin tuntee, tietää, että kaikkein vähiten juuri 

hän olisi liturgista potaskaa luennoinut. En tiedä, minkä vuoksi kurssi jossain vaiheessa lopetettiin, 

mutta ei varmasti Neuvostoliiton hajoamisen vuoksi, kuten artikkelin kirjoittaja väittää. Juuri 

tuohon vaiheeseen Ilkan kurssi olisi loistavasti sopinutkin. 

 

Kun tutkailin poliittisesta historiasta valmistuneiden 884 gradun ja 70 väitöskirjan otsikoita, 

yhdenkään aiheena ei ole Suomen ja Sosialististen neuvostotasavaltojen liiton välillä huhtikuussa 

1948 solmittu sopimus ystävyydestä, yhteistoiminnasta ja keskinäisestä avunannosta. Sen verran 

siitä suomettumisesta poliittisen historian tutkimuspolitiikassa.  

 

Kun Juhlapoleemi peräänkuuluttaa, että viiden vuoden kuluttua valmistuu Polhon 50-vuotishistoria, 

voisimme Markon kanssa lyödä viisaat päämme yhteen ja ryhtyä keräämään sitä varten aineistoa. 

Kun olen tässä hieman Markon kirjoitusta kriittisesti kommentoinut, lupaan antaa hänelle omiin 

tarinoihini pääsensorin oikeudet. Ei niitäkään kannata purematta nielaista. 

 

Toivota arvoisalle juhlaväelle hauskaa iltaa hyvässä seurassa! Nauttikaa siitä! 

 

    

 

 

 

 

 


